
Žádám o vydání klientské karty Milovické lékárny s.r.o. 
 

JMÉNO a PŘÍJMENÍ:    …………………………………………………………………….. 

 

ADRESA (ulice, č.p., město, PSČ)   ………………………………………………………… 

 

RODNÉ ČÍSLO:  ………………………………… Číslo pojišťovny:………………………. 

 

E-MAIL:      …………………………………………………………………………………. 

 

TELEFON:   ………………………………………………………………………………… 

 

Známé alergie na léky :……………………………………………………………………… 

 

 

Jiné informace o zdravotním stavu:………………………………………............................. 

 

 
Ochrana osobních údajů: 
Podpisem této žádosti udělujete výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 
Sb., v platném znění za níže uvedených podmínek:  
 
Správcem osobních údajů je: Milovická lékárna s.r.o. se sídlem Hrušovská 476/25, Praha 10, IČ: 24726346 

  
Účel zpracování:  

 Evidence a správa databáze držitelů Klientských karet Milovické lékárny (dále jen 

„Karta“) 

 Poskytování výhod spojených s Kartou  

 Poskytování informací o nabídkách, produktech a službách Správce, včetně zasílání 

obchodních sdělení elektronickými prostředky  

Rozsah údajů:   
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu této žádosti, tj. výše poskytnutých osobních a citlivých údajů 
(pouze jsou-li jako nepovinné položky vyplněny), dále v rozsahu údajů o produktech (léčiva, doplňky 
stravy, atd.) zakoupených či vyzvednutých spolu s předložením Karty v provozovnách Správce a dále 
údajů v rozsahu uvedených na receptech předložených spolu s Kartou v provozovnách Správce, tj. 
zejména údajů o zdr. pojišťovně a rodném čísle.  
 
Informační povinnost a doba zpracování:  
Každý subjekt údajů má práva dle §§ 11, 12 a 21 a násl. zákona  č. 101/2000 Sb., tj. zejména má právo 
přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění, blokování 
nesprávných osobních údajů, likvidaci, atd..  
 
Tento souhlas je zcela dobrovolný, tj. rozhodnutí, zda-li o Kartu požádáte a tento souhlas udělíte, je zcela 
na Vašem uvážení. Souhlas může být z Vaší strany kdykoli písemně na adrese Správce odvolán s tím, že 
v takovém případě, bude ukončena platnost Karty a poskytování výhod s ní spojených. Stejně tak bude 
zpracování údajů ukončeno v případě, že Správce Kartu jednostranně zruší (ukončí platnost Karty) a 
pomine tak účel zpracování.  Souhlas je udělován na dobu neurčitou, respektive na dobu platnosti Karty, 
nejpozději však na dobu do odvolání souhlasu.  
 
V případě pochybností o dodržování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete na Správce obrátit se 
žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, který 
můžete také v případě jakýchkoli pochybností kontaktovat.  

 
Podpisem souhlasíte s Všeobecnými pravidly klientské Karty, se kterými jste byl seznámen.  
 
 
 
 
V Milovicích dne:…………………     Podpis:……………………… 

http://www.uoou.cz/

